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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Zirc Városi Önkormányzat polgármestere az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolt 
levelet küldte, a Zirc 1. számú vegyes fogászati körzet székhely megállapodás 
módosításának kezdeményezéséről. 
 
A legutóbb a 2020. szeptember 30-i ülésen már tájékoztattam a képviselő-testületet, 
hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 85/2020. (VI. 22.) határozatával 
egyetértett azzal, hogy dr. Kőváry György Zirc I. számú fogorvosi szolgálatát ellátó 
fogorvos Zirc Városi Önkormányzattal 2004. december 27. napján kötött megbízási 
szerződése 2020. szeptember 30. napjával – a doktor úr kérésének megfelelően – 
közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 
A praxishoz tartozó többi önkormányzattal (Bakonynána, Bakonyoszlop, Dudar és 
Eplény), 2005. január 1. napjától, dr. Kőváry György fogorvosnak feladatellátási 
szerződése, mint utóbb kiderült, nem volt, de működési engedélye viszont volt.  
Zirc város, erre tekintettel, kérte – a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának, mint működési engedélyező hatóság 
részére – az érintett önkormányzatok polgármestereinek nyilatkozatát, hogy tudomásul 
veszik Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntését és egyben dr. Kőváry 
György fogorvos rendelésének és terület-ellátási kötelezettségének megszűnését, 
2020. szeptember 30. napjával. 
A fogorvosi alapellátás feltételeinek, körülményeinek és a vállalt kötelezettségek 
tisztázása után, született egy átmeneti megoldás. 
Átruházott hatáskörben, megállapodást kötöttem Zirc város polgármesterével, a 
fogorvosi alapellátás folyamatosságának a biztosítása érdekében. 
 
A megállapodás előzményeként rögzítettük, hogy a feladatátvevő és a feladatátadó az 
egészségügyi alapellátásról, mint közfeladatról – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján – 
köteles gondoskodni. Dr. Kőváry György László Zirc I. számú vegyes (gyermek és 
felnőtt) fogorvosi körzetet – területi ellátási kötelezettséggel – ellátó fogorvos Zirc 
Városi Önkormányzattal 2004. december 27. napján megkötött megbízási szerződése, 
2020. szeptember 30. napján, megszűnik. Tekintettel arra, hogy a ténylegesen is 
nyugdíjba vonuló Dr. Kőváry György Lászlónak a tulajdonában lévő praxisjogot még 
nem sikerült átadnia/értékesítenie, így 2020. október 1. napjától, a Zirc I. számú 
vegyes fogorvosi körzethez tartozó lakosság részére, helyettesítéssel szükséges 
biztosítani az egészségügyi ellátást. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
144/2020. (IX. 16.) határozatával úgy döntött, hogy az érintett önkormányzatokkal az 
átmeneti időre feladat-átvállalási megállapodást köt. A folyamatos fogorvosi alapellátás 
biztosítása érdekében – 2020. október 1. napjától, 6 hónap határozott időre – 
megbízási szerződést köt a „Bognár és Társa” Fogászati Bt. (Székhelye: 8000 
Székesfehérvár, Hajnal u. 24., Fióktelep: 8420 Zirc, József A. u. 17-19., adószáma: 
21475142-1-07, Cégjegyzék száma: 07-06-011666) egészségügyi szolgáltatóval, Dr. 
Bognár Andrea személyes fogorvosi szolgáltatásával. A feladatellátás helyszíne 
„Bognár és Társa” Fogászati Bt. által bérelt fogorvosi rendelő (Zirc, József A. u. 17-
19.). 
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A megállapodás a fogorvosi alapellátás feladatának átadására, átvállalására, a gyermek 
és felnőtt korú lakosság részére nyújtott szolgáltatás közös körzetben történő 
biztosítására jött létre. 
 
A feladatot átvevő város, mint a Zirc I. sz. vegyes fogorvosi körzet működtetője, az 
Egészségbiztosítási Alap kezelőjével közvetlenül kötött finanszírozási szerződés 
alapján, veszi igénybe az átvett feladatokra – a jogszabályban meghatározott mértékű, 
a lakosság arányában – igényelhető finanszírozást. 
 
Az átvállalt fogorvosi alapellátási feladatokat a feladatátvevő biztosítja. Feladatátvevő 
Zirc I. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzetében, mint közös fogászati körzetben 
gondoskodik Eplény község lakosságának fogorvosi alapellátásáról. A közös körzet 
székhelye: 8420 Zirc. 
 
A megállapodás – 2020. október 1. napjától, 2020. március 31. napjáig (6 hónap) –
határozott időre jött létre. 
 
Feladatátvevő a feladat ellátását az Egészségbiztosítási Alapkezelő által 
finanszírozásként nyújtott (fixdíj, rezsi hozzájárulás, teljesítménydíj, jogviszony-
ellenőrzési díj, stb.) összeg terhére biztosítja, erre tekintettel a feladatátadót (azaz 
önkormányzatunkat) hozzájárulási kötelezettség nem terheli. 
 
Feladatátvevő vállalta, hogy a fogorvosi alapellátás szolgáltatási feltételeiben tervezett 
változásokat a feladatátadóval előzetesen egyezteti. 
 
Megállapodtunk, hogy a jelen megállapodás azonnali hatállyal megszüntethető a praxis 
sikeres értékesítése esetén, a Zirc I. számú vegyes fogorvosi praxis betöltésekor. 
Szerencsésnek mondható esetben, ha a praxist a doktor úrnak mégis sikerülne 
értékesíteni, akkor egyszerűbb lenne megnyugtató megoldást találni, a jövőre nézve. 
 
Amennyiben a praxist a 2021. március 31-ig mégsem kerülne értékesítésre, úgy az 
visszaszáll az önkormányzatra. 
 
Tekintettel arra, hogy a praxis további sorsát befolyásoló 2021. március 31-i időpontot 
mindenképpen meg kellene várni, ezért a fent hivatkozott kezdeményezésnek csak a 
székhely módosítására vonatkozó kezdeményezést tudjuk támogatni.  
A praxisból való kilépésre vonatkozó felmondási idő rövidítéséről, módosításáról csakis 
2021. március 31-e után lehet, érdeksérelem nélkül, megalapozott döntést hozni, ezért 
azt egyelőre nem tudjuk támogatni.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott 
döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2021. január 25. 
 

 
Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (I. 27.) határozata 

 
a Zirc 1. számú vegyes fogászati körzet székhely megállapodás 

módosításának kezdeményezéséről 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2017. június 13-án 

megkötött – a Zirc I. számú vegyes fogorvosi alapellátási közös körzet és székhely 
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) közös megegyezéssel történő 
módosításával kapcsolatban – a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesterének 
VP01-A/113-3/2020. számú megkeresése alapján, – a következő döntést hozta: 
a) A képviselő-testület a Megállapodás 3.) pontjának a módosítását, – a 

kezdeményezésnek megfelelően, – az alábbi tartalommal, támogatja: 
„3.) Felek kijelentik, hogy az 1.) pont szerinti feladatellátásra a Zirc Városi 
Önkormányzattal, mint a Zirc I. sz. vegyes (felnőtt és gyermek) fogorvosi 
alapellátás működtetőjével kötöttek külön-külön feladat-átvállalási 
megállapodást. Felek – dr. Bognár Andrea személyes fogorvosi 
szolgáltatásával – az 1. pont szerinti feladatellátást az alábbi telephelyen 
biztosítják lakosaik számára, mely egyidejűleg a vegyes körzet székhelye 
is: 8420 Zirc, József A. u. 17-19.” 

b) A képviselő-testület, a praxis további sorsát érintő és befolyásoló 2021. 
március 31-i határidő előtt, a Megállapodás 5.) pontjának a módosítását –, 
amely a Megállapodás rendes felmondási idejére vonatkozik – nem támogatja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntés megküldésével 

tájékoztassa Zirc Városi Önkormányzat Polgármesterét, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert – az 1. a) pont szerint – a Megállapodás módosítás aláírására. 
 

Felelős:  2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2021. február 5., illetve az aláírásra 2020. március 31. 
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
               irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
 Eplény, 2021. január 27.  
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 

polgármester  jegyző 
 


